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Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 735 - PA - Departament de Projectes Arquitectònics.

Titulació: GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 7.5 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Primer quadrimestre:
COLL LOPEZ, JAIME - Grup: 1SM1, Grup: 1SM2, Grup: 1SMA
RAVETLLAT MIRA, PEDRO JUAN - Grup: 1ST1, Grup: 1ST2

Altres: Primer quadrimestre:
COLL LOPEZ, JAIME - 1SM1 i 1SM2
ABAIGAR VILLOTA, ESTEFANIA DE ARRATE - 1SM1 i 1SM2
CALLIS FREIXAS, EDUARD - 1SM1 i 1SM2
JOVER FONTANALS, CRISTINA - 1SM1 i 1SM2
LOPEZ ALONSO, IGNACIO - 1SM1 i 1SM2
SASTRE CUADRI, ARNAU - 1SM1 i 1SM2
SUBIRANA RIBERA, MARC - 1SM1 i 1SM2
GAMBOA MASDEVALL, CRISTINA - 1SMA
RAVETLLAT MIRA, PEDRO JUAN - 1ST1 i 1ST2
BADIA RODRIGUEZ, JORDI - 1ST1 i 1ST2
BAJET MENA, PAU GENIS - 1ST1 i 1ST2
BALCELLS BLESA, CONCEPCION - 1ST1 i 1ST2
MARINE NUÑEZ, MIQUEL - 1ST1 i 1ST2
NOGUEROL DIEZ, BARBARA - 1ST1 i 1ST2
PERIS EUGENIO, MARTA - 1ST1 i 1ST2
ROEL HERRANZ, PABLO - 1ST1 i 1ST2
ROS MAJO, XAVIER - 1ST1 i 1ST2
QUINTANA GOMEZ, JESUS - 1ST1 i 1ST2

REQUISITS

Cal tenir una qualificació mínima de 4 a Projectes I i Projectes II.
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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
EP1. Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques (T).
EP10. Capacitat per realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles (T).
EP11. Capacitat per redactar projectes d'obra civil (T).
EP12. Capacitat per dissenyar i executar projectes traçats urbans i projectes d¿urbanització, jardineria i paisatge (T).
EP13. Capacitat per aplicar normes i ordenances urbanístiques (T).
EP15. Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
EP17. Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
EP18. Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics
d'habitatge.
EP19. Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
EP2. Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu, inclòs l¿aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment
energètic i la il·luminació natural (T).
EP20. Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com els
seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
EP22. Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
EP27. Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.
EP3. Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció (T).
EP5. Capacitat per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans (T).
EP6. Capacitat per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de direcció d'obres (T).
EP7. Capacitat per elaborar programes funcionals d¿edificis i espais urbans (T).
EP8. Capacitat per intervenir i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït (T).
EP9. Capacitat per exercir la crítica arquitectònica.
EP4. Capacitat per la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes (T).

Genèriques:
CG7. Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els
edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humana.
CG2. Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.

Transversals:
CT1. Emprenedoria i innovació: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que marquen la seva activitat;
capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el
benefici.
CT2. Sostenibilitat i compromís social: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del
benestar; capacitat per relacionar el  benestar amb la globalització i  la sostenibilitat; habilitat per usar de forma equilibrada i
compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
CT3. Aprenentatge autònom: Detectar carències en el propi coneixement i superar-les per mitjà de la reflexió crítica i l'elecció de la
millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CT4. Comunicació oral i escrita: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de
l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
CT5. Treball en equip: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció
amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos que
tinguin en compte els recursos disponibles.
CT6. Ús solvent dels recursos de la informació: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de
l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultat d'aquesta gestió.

Bàsiques:
CB1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que derivi de l'educació secundària
general, i normalment es troba a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que
impliquen coneixements procedents de l¿avantguarda del seu camp d'estudi.
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les
competències que es poden demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea
d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per
emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posterior amb un
grau alt d'autonomia.
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METODOLOGIES DOCENTS

Activitats presencials Grup Hores setmana
T Lliçó magistral / mètode expositiu Gran (Màx. 90) 0,6
T Classe expositiva participativa Gran (Màx. 90) 0,4
L Aprenentatge basat en projectes Petit (Màx. 30) 4,25
L Estudi de casos Petit (Màx. 30) 0,25
L Seminaris/tallers Petit (Màx. 30) 0,25
L Treball en grup Petit (Màx. 30) 0,25

Activitats No Presencials Hores semestre
-Treball autònom 105

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Consolidar  els  coneixements projectuals  dels  cursos anteriors iniciant  la  comprensió del  projecte en tota la  seva complexitat.
Sintetitzar en el projecte les especificitats de les altres assignatures, treball de síntesi que es produeix per primera vegada en aquest
curs als estudis d'arquitectura.

Aquest curs està dedicat a les relacions entre el projecte de l'Habitatge i la Ciutat. La relació del projecte amb el seu entorn o la
complementarietat d'edifici i espai públic són des d'aquest punt de vista qüestions bàsiques. Aquesta aproximació al projecte vol
facilitar el treball a diferents escales i donar sentit a un procés continu de reflexió. La dualitat públic - privat és en el cas de l'habitatge
un aspecte fonamental, i els espais de transició que se'n deriven d'aquesta qüestió especialment importants, la planta baixa on es
produeix l'inevitable contacte entre la verticalitat de l'edifici i la horitzontalitat del seu entorn.

És objectiu d'aquest curs conèixer i analitzar els diferents sistemes d'agrupació residencial. Això implica tant la comprensió dels
mecanismes agregatius, com les conseqüències que se'n deriven de la seva aplicació en quant a densitat, organització i forma urbana.

Entendre el tema del habitatge com l'eix de la vida social de les ciutats i de les persones, assimilant els requisits bàsics d'habitabilitat i
els programes bàsics d'habitatge. És necessari dispensar una atenció específica a les qüestions programàtiques i dimensionals que el
projecte està obligat a resoldre d'una manera raonable i solvent. Aquesta volguda proximitat a les circumstàncies no s'ha d'entendre
com una renúncia, tot al contrari és en el món de les vicissituds reals on el projecte pot desenvolupar-se completament.

Entendre el projecte des de les eines disciplinars de la professió i en particular des de l'atenció al lloc en el seu sentit més ampli,
l'organització social  d'un programa, considerant  les noves formes d'habitar,  i  la  proposta del  contenidor espacial  a  través de
l'implementació de la geometria, els sistemes constructius, el material i  la llum. En aquest sentit s'entén l'experiència com un
ingredient important per a la formació intel·lectual dels futurs arquitectes.

Practicar la comunicació del projecte arquitectònic en totes les seves vessants; oral, escrita, gràfica i en models de representació. El
seu àmbit serà les presentacions i avaluacions públiques així com les sessions de debat col·lectiu.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 12,0 6.40

Hores aprenentatge autònom 105,0 56.00

Hores grup petit 58,5 31.20

Hores grup gran 12,0 6.40

Dedicació total: 187.5 h
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CONTINGUTS

-Temari de l'assignatura

Descripció:
Es proposa desenvolupar projectes d'habitatge col·lectiu en lliuraments successius amb especial atenció a l'anàlisi del lloc i la seva
relació amb la ciutat. A més d'aquesta relació amb el seu entorn urbà, es farà especial èmfasi en la definició organitzativa i
tipològica del conjunt, així com en la concreció d'un programa d'habitatge que abasti la reflexió sobre les activitats al seu interior
i la valoració dels seus espais comunitaris o de transició. Davant de l'evolució constant de la societat, de les seves formes de vida,
dels avenços tècnics i d' una creixent sensibilitat vers l' estalvi d' energia, sembla oportú plantejar-se quin és el caràcter que
prenen aquests conceptes en el plantejament projectual i específicament quan es refereixen a l'habitatge.

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Sistemes d'Avaluació Avaluació Continuada Avaluació Final

Presentacions orals 5%
Treballs i exercicis individuals 5%
Treballs i exercicis en grup 10%
Avaluació de projectes 80% 100%

Avaluació continuada
L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o
la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.

Avaluació final
Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en
el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs).

Avaluació continuada telemàtica
En les situacions de docència online, l’avaluació continuada es produirà de manera sincrònica i asincrònica, pels mitjans que estableixi
la Universitat i el Centre, amb un registre periòdic de l’activitat acadèmica mitjançant entregues, fòrums, qüestionaris o qualsevol
altre mitjà que faciliti la plataforma Atenea, o les eines alternatives que siguin proporcionades al professorat. En les situacions en les
quals aquesta docència telemàtica es produeixi amb la docència presencial ja iniciada, o per qüestions d’ordre extraacadèmic, les
alteracions de les ponderacions o sistemes de control regular de la docència seran comunicats detalladament a tots els estudiants a la
Atenea de cada assignatura.

Avaluació final telemàtica
Si l’avaluació continuada telemàtica no és positiva, es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de
caràcter global en format telemàtic que s’estableixi d’acord amb el criteri del professorat responsable i els mitjans i eines TIC que
proporcioni la Universitat o el Centre.

Les mesures d'adaptació a la docència no presencial s'implementaran atenent als criteris de seguretat TIC i protecció de dades
personals per tal de garantir el compliment de la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals (RGPD i LOPDGDD)
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RECURSOS

Altres recursos:
Els materials i documents de l’assignatura poden estar redactats indistintament en qualsevol dels idiomes d’impartició.
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